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VTJT D E NEDERLANDSE DELEGATIE 

IN D E COMMISSIE VOOR EEN 

EUROPESE POLITIEKE GEMEENSCHAP 

(periode van 23 t/m 30 Jan. '54) 

I 

COMITÉ DE ' DIRECTION 

Het Comité de Direction heeft Donderdag en Vrij da£r ver
gaderd onder Nederlands voorzitterschap. De Heer Parodi was 
hiertoe uit Berlijn overgekomen; Professor Hallstein heeft 
practisch de gehele tijd aanwezig kunnen zijn, maar de Heer 
Benvenutti kon door de Italiaanse kabinetscrisis Rcme niet 
verlaten en werd vervangen door de Heer Lombardo. Het Comité 

./. heeft de agenda vastgesteld waarvan afschrift hiernevens gaat. 
Bij de toelichting van deze agenda heeft de Voorzitter er op 
gewezen dat de volgorde van behandeling van de punten, genoemd 
onder II, wellicht zou moeten worden veranderd, doch dat in 
ieder geval zou moeten vaststaan dat ieder onderwerp afdoende 
zou worden besproken, ken heeft dientengevolge weliswaar de 
bespreking van de economische problemen tot het sint gereeervaer 

• doch daaraan niettemin volle- aandacht kunnen besteden. In het 
hierna volgende verslag wordt de volgorde van de agenda aange
houden . 

II a 

INSTITUTIONELE PROBLEMEN (doe. CCP/Cl/Poc.20(Rev)) 

Vóór de bespreking van het rapport van het Institutionele 
oomite werd door Prof. Hallstein een verklaring afgelegd, waari 
aij er o.m. op wees dat aan de Duitse vertegenwoordigers in dit 
oomite èrote vrijheid was gelaten bij de bepaling van het Duitse 
o-Ganapunt. Hij wenste geenszins deze vertegenwoordigers te 
oeaavoueren, doch het leek hem goed enige algemene opmerkingen 
xe maicen over de vraag hoe de van Duitse zijde gedane concessies 
aienen te worden gezien. Men is er daarbij van uit gegaan dat 
K i e

1

d e r ê' e v a l nodig zal zijn aan de Politieke Gemeenschap Sot̂ ê
 J k e n , i e u w ó bevoegdheden op te dragen, doch heeft zich 

aaarbij gerealiseerd dat zulks niet eenvoudig is. Men beeft 

n 
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dientengevolge nagegaan op welke punten van institutionele aard 
concessies dienden te worden gedaan teneinde de opdracht van 
nieuwe bevoegdheden te vergemakkelijken. Dit heeft er toe geleid 
dat langzamerhand aanzienlijk is afgewek-.n van het concept van 
de Assemble'e ad hoe en dat het supranationale'karakter van de 
Gemeenschap is afgezwakt. De Duitsers rekenen er echter op dat 
deze concessies op institutioneel gebied, zullen worden gehono
reerd door de andere delegaties door meer tegemoetkomendheid 
voor wat betreft het toekennen aan de Gemeenschap van nieuwe 
bevoegdheden. Voorts wees Prof. Hallstein er op dat het Insti
tutionele Comité bij de behandeling van het Parlement wel aan de 
minimum grens was gekomen van hetgeen nog acceptabel zou zijn 
voor de parlementariërs. Voorkomen diende te worden dat men 
door beperking van betrekkelijk ondergeschikte betekenis de in
druk zou wekken dat het Europese Parlement geen werkelijk parle
ment is. Prof. Hallstein is tijdens de bespreking van het rap-
-oort op dit punt herhaaldelijk teruggekomen. 

F\a deze verklaring heeft het Comité het rapport punt voor 
punt gelezen en heeft het, waar nodig, opmerkingen gemaakt en 
opdrachten gegeven aan het Institutionele Comité. Hierover zij 
het volgende vermeld. 
1) Conseil de Ministres. Naar aanleiding van de Franse opvat
ting dat de Raad op alle gebieden invloed moet kunnen uitoefenen 
op het beleid van de Executieve, wees Prof. Hallstein op het ge
vaar dat men van de Executieve niet meer dan een soort secreta
riaat van de Raad zou maken. Er dient z.i. een grens gesteld te 
worden aan de mogelijkheid tot het gevan van directieven. Hij 
achtte deze directieven met name van belang voor het stimuleren 
van de verdere .ontwikkeling van de Gemeenschap, doch op die ge
bieden, waarin reeds concrete bevoegdheden aan de Executieve zijn 
toegekend, zal de Raad zich moeten beperken. 
2) Chambre Haute. De Heer de Staercke zette uiteen dat z.i. 
bij de beoordeling van dit probleem twee factoren om de voorrang 
strijden, te weten de voorkeur die men kan hebben voor de grotere 
logica van het Frans-Duitse voorstel en de plicht die men heeft 
om er voor te zorgen dat het contact met de nationale parlementen 
en met de Raadgevende Vergadering van Straatsburg tot zijn recht 
'komt. Prof. Hallstein gaf toe dat het Fr^ns-Duitse voorstel 
twee voordelen van de gekozen Senaat verleren doet gaan. Het ^ 
verbreken van de band tussen het Parlement van de Gemeenschap en 1 

de nationale parlementen zou het gevaar met zich mede kunnen 
brengen dat een zekere seperatistisch-nationalistische tendens 
in sommige parlementen verder tot ontwikkeling zou komen. De 
band met de Raadgevende Vergadering van Straatsburg is nodig om 
te voorkomen dat een tegenstelling zou groeien tussen de landen 
van het "klein Europa" en de andere Europese staten, terwijl 
juist het tegendeel de bedoeling is. Hij stelde voor aan het 
Institutionele Comité' op te dragen te zoeken naar een regeling 
welke, onder handhaving van het wezenlijke van het Frans-Duitse 
voorstel, een oplossing zou geven voor de beide door hem geschetste 
problemen. Hij vroeg zich af of de Franse suggestie om een be
paald aantal leden van de Chambre des Peuples door de nationale 
parlementen te doen verkiezen hiertoe wel de meest aangewezen weg 
zou zijn. Om te beginnen is reeds door de Ministersconferentie 
te Den Haag besloten dat de leden van de Chambre des Peuples recht
streeks gekozen zullen worden; men zou dus op deze beslissing 
terug moeten komen. Voorts is een van de wezenlijke kenmerken 
van de Chambre des Peuples, dat zij als geheel door het volk wordt 
geKozen. In -en later stadium van het debat suggereerde Prof. 
a a n s t e m dat men wellicht door de nationale parlementen lijsten 
zou kunnen doen opstallen voor de verkiezing van een bepaald ge-
aeeite van de Chambre des Peuples, doch dat men de verkiezing zelf 
rtentstreeks zou doen geschieden. In dit verband zij nog vermeld 

OOK de Heer Parodi zich enigszins distancieerde van de Franse 

- suggestie -
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suggestie om een bepaald aantal leden Ven de Chambre des Peuples 
door de nationale parlementen te doen verkiezen. Hij achtte 
h-t enigszins vreemd dat men op deze wijze twee verschillende 
soorten afgevaardigden in deze Kamer zou zien-optreden; in ieder 
geval zou het aantal indirect verkozenen klein moeten zijn. 

Alle delegaties konden zich in principe verenigen met het 
voorst-1 v^n Prof. Hallstein om hst Institutionele Comité te 
verzoeken alsnog te trachten een oplossing voor deze moeilijkhe
den te vinden. Ook van Nederlandse zijde heeft men zich hiertoe 
wel bereid verklaard, doch er is met nadruk op gewezen dat 
bovengenoemde twee 'bezwaren tegen het Frans-Duitse voorstel 
niet de enige zijn. Immers dient ook bedacht te worden dat men 
moeilijk een systeem kan aanvaarden op grond waarvan Regerings
vertegenwoordigers deel uitmaken van een parlement. Het pro-

Ibleem dient bovendien gezien te worden i.v.m. de kwestie van de 
bevoegdheden van da Gemeenschap. De oplossing om een gedeelte 
van de leden van de Chambre des Peuples indirect te doen ver
kiezen, brengt het bezwaar met zich mede dat weliswaar beide 
soorten afgevaardigden door het volk zijn gekozen, doch dat dit 
kan zijn geschied om verschillende redenen. Hier zou een be
lemmering kunnen ontstaan voor partijvorming op Europese grond
slag, die toch met het oog op de werking van de Ohambre des 
Peuples gewenst moet worden. 
3) Chambre des Peuples. Prof. Hallstein zag-zich genoodzaakt 
om, scherper dan zulks was geschied in het Institutionele Comité, 
bezwaar aan te tekenen teg-n de regeling op grond vvaaryan alleen 
een "motion de censure" gericht zou kunnen zijn tegen de "gestion" 
van de Executieve. Hij herhaalde de Duitse voorkeur voor een 
prealabele investituur en achtte het in ieder geval onmogelijk 
het Parlement te verbinden om alleen de Executieve tot aftreden 
te dwing-n naar aanleiding van haar "gestion". Hij vreesde 
dat een dergelijk voorschrift zou leiden tot interpretatie
geschillen voor wat betreft het begrip "gestion". Var. Nederlandse 
zijde, werd herhaald dat het voorschrijven van een pr'dabele in
vestituur voor Nederland niet aanvaardbaar is. Daarentegen is 
wel enige twijfel te kennen gegeven t.a.v. de practische waarde 
van het behoud van de constructie dat alleen "gestion" voorwerp 
van "censure" kan zijn. Meestal zou het mogelijk zijn formeel 
een "gestion" als verwerpelijk aan te wijzen, terwijl in werke
lijkheid de afkeurende houding haar reden zou vinden in omstan
digheden daarbuiten gelegen. 

Prof. Hallstein keerde zich tegen de Franse stelling dat 
de mogelijkheid tot de aanvaarding van een "motion de censure" 
uitgesloten dient te worden voor wat betreft de studietaak vt33 
de Executieve. Zou men deze mogelijkheid uitsluiten, dan zou 
juist voor dit belangrijke onderdeel van haar taak de Executieve 
aan niemand Verantwoordelijk zijn. 

Tenslotte werd besloten het gehele probleem van de inves
tituur en de "motion de censure." terug te verwijzen naar het 
Institutionele Comité'. 

Voor wat de incompatibiliteiten betreft, werd er door 
Prof. Hallstein op gewezen, dat men moeilijk aan de nationale 
wetgevers zou kunnen overlaten, zoals de Franse en Italiaanse 
vertegenwoordigers in het Institutionele Comité hebben voorge
steld , om te beslissen over de vraag of een lid van de Chambre 
des Peuples die benoemd wordt tot lid van de Executieve al of 
m e t m de Chambre des Peuples dient te worden vervangen. Naar 
zijn mening ontlenen de leden van de Chambre des Peuples hun 
rechten aan het Verdrag en niet aan de nationale wetgeving. 

weer Parodi verklaarde zich gevoelig voor dit argument en 
sxei^e voor dit probleem nog eens te doen onderzoeken. Voor 
^ranKrijk bestaat echter de moeilijkheid dat de Franse wetgeving 
^tUl Tm Pi^svervanging niet kent. Prof. Hallstein 

• 0 t t a a 5 d a t h e t gehele probleem van de incompati-S Ü S 1 ! Zv?^ ë e s c M k * zou zijn om te bespreken met de leden 
van de Assemble ad hoe. De overige delegaties konden zich 
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hiermede verenigen en inmiddels is hierover reeds een vraag 
voer de "Groupe de Iravail" geformuleerd. Hetzelfde geldt voor 

' het vraagstuk Van de zittingsduur. Dit was een Vc.n ae punten 
waarop Prof. Hallstein het oog had, toen hij wees op de nood
zaak om de werkzaamheden van het Parlement m e t nodeloos op r 

ondergeschikte punten te beperken. Het Institutionele Comité 
kreeg de opdracht om na te gaan in welke landen men het systeem 
kent van gewone zittingen met beperkte tijdsduur, gecombineer! 
met de mogelijkheid van buitengewone .zittingen. Ook zal worden 
nagegaan in welke landen de President zelfstandig de Kamer bij
een kan roepen. 

Bij de bespreking van het vraagstuk van de deelneming van 
de Executieve en van de Raad van Ministers aan de werkzaamheden 
van de Chambre des Peuples, zette de Italiaanse vertegenwoordi
ger uiteen waarom de Italiaanse delegatie thans nog geen stand
punt wenst in te nemen t.a.v. de vraag of deze deelneming zich 
ook dient uit te strekken tot de werkzaamheden van de parle
mentaire commissies. Dit probleem wordt mom=nteel onderzocht 
in het verband van de KSG- en men diende z.i. de resultaten van 
dit onderzoek af te wachten. Prof. Hallstein stelde voor dat 
het Institutionele Comité ook zou onderzoeken of ie leden van 
de Chambre Haute in de Frans-Duitse versie aan de werkzaamheden 
van de Chambre des Peuples zou/kunnen deelnemen. 
4) Europese Politieke Gemeenschap en bestaande Gemeenschappen. 

Men was algemeen van opinie dat aan dit probleem nog on
voldoende aandacht is kunnen worden besteed en dat het gedeelte 
van het rapport dat hierover gaat slecnts een zeer voorlopig 
karakter draagt. 

De Heer Parodi verklaarde waarom de Franse delegatie zich 
niet ken verenigen met het standpunt van de Duitse, Belgische, 
Italiaanse en Luxemburgse delegaties dat de Executieve van de 
EPG van de aanvang af moet beschikken over bevoegdheden welke 
haar in staat stellen het beleid van de Hoge Autoriteit en van 
het Commissariaat te coördineren. Een van de bezwaren die in 
Frankrijk worden aangevoerd tegen de EDG is, dat het EDG-Verdrag 
dermate gecompliceerd is dat het Commissariaat grote moeite 
zal hebben om op 0 a n 0 te komen. Zou men nu ook nog aan de 
Executieve van de EPG het recht geven om zich met het beleid ~ 
van het Commissariaat in te laten, dan zou de taak van het Oom- -.1 
missariaat nog zwaarder worden. Prof. Hallstein merkte naar 
aanleiding hiervan op dat het Franse bezwaar zich derhalve richtte 
tegen het feit dat de Executieve van de aanvang gg dit recht zou 
krijgen. Misschien bestond hierin een mogelijkheid om tot een 
compromis te komen. Het Institutionele Comité' zal dit verder 
onderzoeken. 

II b 

K I E S P L E C H T S B E G I I (do c. GCP/CElec/doe R 

h 
De_bespreking van de resultaten van de werkzaamheden van 
-omite voor de Kiesrechtsbeginselen heeft een vlot verloop 

gehad, zulks m verband met het feit dat slechts t.a.v. twee 
punten verschil van mening bleek te bestaan.- Deze beide punten 

P n r C n i r r v C + S - 1

0 p ê e l ? 0 m e n i n h e t C o m i t e ' voor de Kiesrechtsbeginselen, 
«VPÏ0 + -omit . de Direction is er niet in g.slc.agd hierover 
p a T,f"t+

S t S j ü m

1

l nf * e tereiken. Afgezien hiervan werden over het 
rapport van het Comité geen opmerkingen gerna,kt. 
var e h d ° r S i : | gescnilpunt betreft de vra g of een .onderdaan 
het ^ - A l a n ü ' d i a ingezetene ij van een andsr land, op 
o-:f~n^ ê w + n v,.n ̂ laatstgenoemd land zijn stemrecht kan uit-
wensaïiik tl®- V ° ° r d S I C i e s r e c h t s b s g i n s e l e n had het niet 

j - geacht een dergelijke regeling dwingend in het Verdrag 
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voor te schrijven. De Duitse gedelegeerde had echter hierbij 
een voorbehoud gemaakt, doch ter vergadering van het Comit de 
Direction bleek dat de Duitsers bereid waren dit voorbehoud in 
te trekken, indien het Comité de Direction zou kunnen medegaan 
met het Italiaanse voorstel om in het Verdrag te bepalen dat 
ieder land de vrijheid zou hebben om aan ingezetenen, die onder
danen zijn van een der overige deelnemende staten, het richt te 
geven op zijn grondgebied het stemrecht uit te oefenen. De Franse 
en Luxemburgse delegaties bleken achter tegen een dergelijke be
maling gekant te zijn. De Heer Parodi voerde aan dat Frankrijk 
het enige land is waar immigratie een rol- van betekenis speelt 
en dat het heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat Frankrijk ook 
het enige land zou zijn dat de bedoelde bevoegdheid aan de vreem
delingen-ingezetenen zou onthouden, hetgeen een minder gelukkige 
indruk zou maken. Daartegenover werd van Belgische zijde opge
merkt dat de bedoelde bevoegdheid cok zonder uitdrukkelijke ver
melding' in het Verdrag zou bestaan, waarover inderdaad geen ju
ridisch meningsverschil mogelijk is. De vermelding in het Verdrag 
zou derhalve slechts van psychologische betekenis zijn. 
Besloten werd het Comité voor de Kiesrechtsbeginselen uit te no
digen dit probleem nog eens te bestuderen. 

Het tweede geschilpunt betreft het kiesstelsel. Van Neder
landse zijde werd nogmaals uiteen gezet dat, nu Nederland ac-
coord is gegaan met het voorstel om van de aanvang af directe 
verkiezingen voor de Volkskamer te doen houden, het in ieder ge
val de zekerheid wenst te hebben dat deze verkiezingen in de zes 
landen op dezelfde basis zullen plaatsvinden. In ieder geval zal 
vast dienen te staan dat iedere politieke stroming van enige be
tekenis in da zes landen in da Volkskamer wordt vertegenwoordigd 
in overeenstemming met haar sterkte. Om deze redenen dient dan 
ook de voorkeur te worden gagevan aan een formule die op dit ge
bied de mogelijkheid van latera interpratatie-moeilijkheden uit
sluit en deze formule zou als volgt kunnen luiden : "Chaque loi 
nationale pour 1'élection a la Chamb^e des Peuples devrait com-
porter an système électoral a. assurer une représentation véri-
tablement proportionnelle aux différents courants d'opinion 
ayant une certaine importance". 

Da Duitse delegatie wac van mening, dat deze aangelegenheid 
nog niet voldoande is doordacht; met name dient de vraag gasteld 
te worden wat de Assemblee ad hoe in ha_.r overgangsbepaling 
(art. 96) precies heeft bedoeld met het voorschrift dat de ver
kiezingen in de overgangstijd zullen plaatsvinden "au scrutin 
proportionnel, avec faculté d1apparentemant entra les listes" . 
Het Comité was van mening dat deze vraag zeer goad zou kunnen 
worden voorgelegd aan de leden van de "Groupe de Travail". 

De Heer Parodi voelde het als een groot bezwaar dat in één 
land tvv'ee verschillende soorten verkiezingen zouden worden ga-
houden en hij achtte het in ieder geval minder juist dat men 
de nationale parlementen door een bepaalde formule zou binden 
bij de opstelling van de nationale kieswetten. Hij was wel be
reid de van Nederlandse zijde voorgestelde formule in de vorm 
van een aanbeveling ta gieten en vroeg zich in dit verband af 
wat de betekenis was van "devrait comporter" in de door Neder
land voorgestelde formule. Mocht men besluiten dat dit niet meer 
dan een aanbeveling inhoudt, dan was hij bereid de formule te 
aanvaarden. Op Italiaans voorstel besloot men de uitdrukking 
veritablement" in de Nederlandbe formule te schrappen; hiermede 
is Neaerland accoerd gegaan aangezien deze uitdrukking &een es
sentiële betekenis heeft. Voor het overige sloot de Italiaanse 
aeiegatie zich bij het Franse standpunt aan, doch uit een das-
cetroiiende van die zij da gestalde vraag bleek duidelijk dat 
£2 + X? i £ d e r

 geval «ie mogelijkheid van lijstenverbinding wenst 
open te laten. Voor wat dit laatste betreft is er van Neder-
xanüse zijde nogmaals op gewezen, dat deze mogelijkheid op zich 
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zelf volkomen onschuldig is an de resultaten van de evenredig
heid zelfs kan verbeteren, doch dat gevreesd moet worden dat,-
wanneer sommigen van lijstenverbinding spreken, zij het z.g< 
premiestelsel daaraan verbonden zien.- De Luxemburger behield 
zich zijn standpunt vour, zulks in verband met een komende wij
ziging in de nationale kieswet. De Duitse delegatie handhaafde 
haar algemeen voorbehoud, terwijl er tenslotte van Nederlandse 
zij de op werd gewezen, dat Nederland de formule wenst op te vat 
ten als een verplichting. De Commissie voor de Kiesrechtsbe
ginselen zal bij verdere bestudering van dit onderwerp met de 
verschillende opvattingen rekening houden. 
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II c 

E C O N O M I S C H S P R O B L E M E N (doe. CCP/'CE/DOC. 1 1 ) 

Nadat aanvankelijk door de andere delegatiechefs niet 
gereageerd was op de uitnodiging van da voorzitter tot het 
houden van algemene beschouwingen, heeft de voorzitter ge
wezen op de grote betekenis die Nederland aan de behandeling 
van de economische problemen hecht en zal blijven hechten. 
Hij onderstreepte nogmaals dat naar de mening van de Neder
landse Regering de vorming van een politieke- gemeenschap 
zonder nieuwe attributies op economisch terrein geen zin zou 
hebben. De Economische Commissie, die tot nu toe noodzake
lijkerwijze in het algemene en daardoor vage heeft gewerkt, 
zal nu precieser moeten worden. In het bijzonder zal zij 
dieper moeten ingaan op de vraagstukken, die door de voor
stellen van Nederlandse zijde betreffende een Douane-Unie 
aan de orde zijn gesteld. Hij zeide dankbaar te zijn voor 
de suggesties van Belgische en Duitse zijde voor de bespreking 
in dit verband van het z.g. coördinatieprobleem, dat in de 
Nederlandse voorstellen onvoldoende tot zijn recht was ge
komen. Ook het vraagstuk van de concurrentieverhoudingen, 
die op een gemeenschappelijke markt moeten heersen, een punt, 
waarvoor vooral van Belgische zijde belangstelling is ge
toond, zal door Nederland gaarne mede worden bestudeerd. 
Hij vestigde er echter nog eens de aandacht op, dat naar 
Nederlandse opvatting de vorming van een douane-unie vooral 
belangrijk is als katalysator voor een verdere ontwikkeling 
op de andere terreinen (kapitaal, diensten, personen). 

Prof. Hallstein toonde zich dankbaar voor het verrichte 
werk, dat op sommige punten een duidelijke vooruitgang tegen
over Rome laat zien. Hij meende, dat men vooral verder was 
gekomen in de verheldering der problemen, zodat men beter kan 
zien, hoe bijzonder ingewikkeld de onderlinge verhoudingen 
tussen de economieën geworden zijn, als men deze beziet met 
het oog op de mogelijkheid ze samen te smelten! Juist door 
de complexiteit dor problemen moet men zich hoeden voor een
voudige recepten. Een douane-unie kan niet als een panacee 
voor alle kwalen dienen, in het bijzender niet op monetair 
terrein. 

De heer Parodi erkende de -grote betekanis van een op
lossing voor de economische problemen voor de toekomst van 
Europa, maar meende dat de institutionele- zijde van een 
Politieke Gemeenschap ook op zichzelf van politiek belang is. 
Van Franse kant gezien wees hij op drie punten, die het 
moeilijk maken op economisch terrein snel vooruit te komen: 
1) Er bestaat een structureel verschil tussen b.v. de Benelux-
landen enerzijds mot een vrijwel gelijkmatig verspreide wel
vaart en Frankrijk en Italië, waar de verschillen tussen 
verschillende landstreken bijzonder groot zijn. De daarin 
achtergebleven gebieden zullen allereerst geholpen moeten 
worden. 2) Frankrijk is een land, dat altijd een zeer ge
varieerd productiepatroon heeft gehad. Het zou bij do vor
ming van één markt en de daaruit voortvloeiende specialisatie 
meer te lijdon hebben dan andere landen. 3)-Frankrijk be
vindt zich door de geïntegreerde verhoudingen tussen moeder
land en overzeese gebieden in een positie, die geharmoniseerd 
zou moeten worden met de economische eenwording van klein-
Europa, waarover thans gesproken wordt. - Het is noodzakelijk 
met deze Franse omstandigheden rekening te houden. Daarom 
zal men slechts langzaam vooruit kunnen gaan. 

De hoc-r Lombar do steldé, dat do problemen van ieder land 
afzonderlijk bezien niet opgelost kunnen worden. Voor de 
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verwezenlijking der economische integratie is politieke wil 
r-ndi - die het mogelijk moet maken Europese oplossingen na 
?« streven, Hij erkent het belang van do vcnan; van een 
douane-unie, doch meent, dat de belemmeringen die daarvoor 
bestaan/eerst uit de weg geruimd moeten worden. Daartoe 
w-n-t Italië een institutioneel kader te scheppen voor een 
supranationaal orgaan dat duidelijke directieven ..krijgt en 
dat verder op eigen gezag langs empirische weg ae neaige op
lossingen zal moeten zoeken en verwezenlijken. 

De heer Hommel gaf uiting aan de betekenis, die zijn 
iét&TÏhR hecht aan verdere economische integratie en stelde 
nog'eens de beperkte betekenis van de Luxemburgse reserves 
op het gebied van het goederen- en personenverkeer m het 
licht. , V i Ü 

De Belgische delegatiechef, de heer de Staenvo, heext 
niet aan de algemene beschouwingen deelgenomen. 

Het Comité de Direction is vervolgons overgegaan tot do 
behandeling van het interim-rapport paragraaf voor paragraaf. ^ 
Haar aanleiding van de paragrafen 5 en 6 heeft zich daarbij 
een uitvoerige discussie ontwikkeld over de wijze, waarop de 
Economische Commissie haar werkzaamheden op 8 Februari a.s. 
zal voortzetten. Pref. Halstein zette daarbij uiteen, dat 
men twee methoden kan volgen: algemene principes formuleren 
en daaruit verdere regels afleiden (deductieve methode) of 
inductief te werk gaan: zich een bepaalde toestand voor ogen 
stellen en nagaan, wat daarin al dan niet moet gebeuren. 
Hij prefereerde de laatste methode, die de commissie z.i. 
terecht tot nu toe had gevolgd. Men kan geen algemene prin
cipes formuleren, als men niet dieper op de verschillende 
elementen, die daarbij een rol spelen, is ingegaan. Hij 
noemde een zestal punten, die z.i. in de eerste plaats verder 
verdiept zouden moeten werden, te weten: 

1. de elementen van een complete marche" commun; 
2. het concurrentieregime, dat daarbij past; 
3. de phasen, die doorlopen moeten worden om uit het huidige 

stadium tot die marche* commun te geraken; 
4. het vraagstuk dor coördinatie (zowel de ondorwerpen, 

waarop zij betrekking moet • hebben als de mate, waarin 
zij noodzakelijk is); 

5. de verhouding van de landen, die een gemeenschappelijke 
markt gevormd hebben, tegenover derde landen; 

6. de z.g. clauses do sauvegarde. 

De heer Parodi onderstreepte, dat Frankrijk van een ande
re conceptie uitgaat dan de andere delegaties. Studie op de 
wijze door de heer Hallstein bedoeld was z.i. voornamelijk 
van betekenis als voor-arbeid voor de taak der supornationale 
executieve, zoals de Fransen die opvatten. Hij verklaarde 
zich echter bereid om, uitgaande van de andere hypothese, 
bijdragen tot de discussie te leveren. Frankrijk zal ook 
zijn eigen conceptie nader precisoren. 

De andere delegaties hebben zich bij hot aldus ontwikkel
de w--rkprogramma aang:.s 1 oten. Deze b -slissing van hot Comité 
de Direction zal dus door de Economische Commissie als richt
lijn worden gevolgd. 

Van de verdere opmerkingen, die bij het rapport gemaakt 
zijn, zijn er slechts twee het vermelden waard. 

Bij par. 9 tweede alinea is van Duitse zijde gevraagd 
naar de betekenis van de Franse reserve t.a.v. nieuwe produc
ties. De bekende moeilijkheden bij vorming van een douane-
unie houden juist verband met bestaande industrieën. Nieuwe 
industrieën kunnen z.i. van het begin af in vrijheid groeien. 
Men mag er tcch van uitgaan, dat dezulke slechts zullen worden 
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op; ;zet. 
boudonde met de ni s uwe o: nstandighedon, di< 

irchv ;ebren een 
woordde daarop, 
opnieuw zou 0V€ 

Bij par. 14 laatste 
regels betreffende de con 

-t? De Franse woordvoerder ant-
iziclitspunt de reserve men vanuit dat 

n. 
nea (toepasselijkheid van de 
rentie in het ESG-verdrag) merkt; 

Prof. Hallstein op, 
—rpr— 

dat de twijfel, die daarin tot uiting 
wordt gebracht, hém te sterk voorkwam. Hij zou dit punt nog 
gaarne verder bestudeerd zien. 

De Nederlandse delegatie zal, rekening houdende met de 
bovenvermelde discussie en met het Nederlandse verlangen, nu 
tot een concrete bespreking van de Douane-Unie t: komen, ean 
werkprogramma voer de Economische Commissie uitwerken en via 
'de voorzitter van de Economische Commissie aan do andere dele 
gaties doen toekomen. 

III 

WLRKPROGRÀÎ'ÎMÀ TOI 15 M A R I 1954 

Besloten werd de volgende 
Direction te houden op 22, 23 
en derde dag zal het gesprek p: 
"Groupe de Travail" en met de 

Comité de 
Op de tweede 

zitting van m 
m 24 Eetruari, 
Laatsvinden met de leden van de 
voorzitter van de Raadgevende 

Vergadering van de Raad van Europa, of diens plaatsvervanger. 
De laatste zitting van het Comité' heeft plaats op 8 en 9 en 
ztnodig op 10 Maart. Ock tijdens deze zitting zal eventueel 
(niet waarschijnlijk) contact met de parlementsleden 
worden opgenomen. De Institutionele en Economische Comités 
zullen op Maandag 8 Februari hun werkzaamheden hervatten, zo
dat de gelegenheid bestaat om in de tussentijd contact met de 
hoofdsteden op te nemen. De Comités zullen vóór de zitting 

.euw interimrapporten opstellen, waar-
:, teksten zullen worden opgenomen 
ilen kunnen dienen. 

Van Nederlandse zijde is voorgesteld een afzonderlijk 
Comité te belasten met het stellen van de problemen welke 
betrekking hebben op de begroting van de Gemeenschap. Prof. 
Hallstein wees er op dit deze problemen te Rome ter 
aan het Economisch Comité waren < 

van 22 Eetruari e.v. opn 
in reeds, indien mogelij 
welke als verdrags-artik 

1*3* 
conf ; 

v/orden 

aang; 
Febn 

lemen te Rome ter bestudering 
dragen, doch dat men teen 

n niet is toegekomen. Hij achtte het dan ook noodzake-
.at de problemen in ieder geval vóór de komende IViinistors-
•entie zouden worden bestudeerd, doch sloot zich verder 
j de opvatting van de andere delegaties dat de instelling 
n dergelijk comité in het huidig stadium praematuur moet 
geacht. Met name staat voor deze delegaties nog geens-
st of hiertoe een afzonderlijk Comité dient te v/orden 
Ld, of dat beter een sub-comité der bestaande comités 
oblemen kan bestuderen. Besloten werd derhalve £ezc 
genheid opnieuw te bespreken tijdens de zitting van 22 
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CONTACT MET DE PARIEMBNTSLx^DE 

Zoals ondar III werd uiteengezet, 
plaatsvinden op 23 èaa 24- Februari. Do_ 
dat tijdens de Ministersconferentie te 
om voor dit contact de procedure te 
toegepast, te weten door het stelle 
de "Groupe de Iravail" de 

zal het e«rste contact 
Voorzitter zette uiteen 
Den Kaag werd "besloten, 

vclgt-n die tè Rome werd 
len van vragen de leden van 
heid te geven de betekenis van 

het ontwerp-statuut van d^ Assemblee ad hoe nader toe te lichten 
Voor wat de vertegenwoordiger van de Raadgevende Vergadering 
van de Raad van Europa "betreft zou men kunnen volstaan met hem 
de gelegenheid te geven zijn opvattingen te doen weten inzake 
de vraagstukken welke verhand houden met de band met de Raad
gevende Vergadering, de associatie, de toetreding van nieuwe 
leden en de administratieve verhoudingen. Met de Secretaris-
Generaal van de Assemblee ad hoe is afgesproken, dat de betrok 
ken Parlementsleden de vragen minstens een week van te voren 
zullen ontvangen. In verband hiermede 
voor aan de Commissies op te dragen de 
tijdens deze zitting van het Comité te 
Comité deze nog zou kunnen goedkeuren. 

stelde de Voorzitter 
vragêfi zoveel mogelijk 
formuleren, zodat het 
Dit is geschied. Voor

zover in de eerste week na de hervatting van de werkzaamheden 
zich nog nieuwe vragen zouden voordoen, waarmede alle delega
ties in de Commissies zich zouden kunnen verenigen, zouden 
deze vragen aan de reeds goedgekeurde lijst kunnen worden toe
gevoegd. De vergadering kon zich met bovenstaande uiteenzet
ting en voorstellen van de Voorzitter verenigen. 
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